નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત
સાફલ્યગાથા તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦ થી ૦૧/૧૧/૨૦૨૦
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નિસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની વિગત.
કચેરી/ શાખા

કચેરી કામગીરીની વિગત

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ નાસતા ફરતા/ વોન્ટે ડ આરોપીની

એલ.સી.બી.

તપાસમાાં પેટ્રોલલિંગમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે નવસારી રૂરલ

પોલીસ

પો.સ્ટે . થડડ ગુ.ર.નાં.૭૪૫/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઈ, ૮૧, ૯૮(૨)
મુજબના ગુનામાાં સાંડોવાયેલ આરોપી નજમુદ સાકકબ મોહાંમદ આજમ
ધોધાવાલા ,રહે ,ખજુરાવાડી, મોગલીસરા, સુરત નાઓને તેમના ધરે થી પકડી
પાડી આરોપીને વધુ કાયડવાહી અથે નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે . ખાતે સોંપવામાાં
આવેલ છે .

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. પોલીસ પ્રોહીબીશન તથા જુગારની પ્રવ ૃતી

એલ.સી.બી.

અટકાવવા પેટ્રોલલિંગમાાં હતા તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આધારે આરોપી (૧)

પોલીસ

મુકેશભાઈ રમેશભાઈ ચાવડા, (ર) વવશાલભાઈ રાજુભાઈ ઓડ, (૩) કદપેશભાઈ
ઠાકોરભાઈ ટાં ડેલ, (૪) રોહીતભાઈ રમેશભાઈ ઓડ, (પ) રવવભાઈ મુકેશભાઈ
ચૌકસી નાઓને આરોપી મુકેશભાઈના ફલેટ નાં. ર૦ર, સ ૂયડદશડન એપાટડ મેન્ટ
દડાંગવાડનો ટે કરો, કાં સારવાડ નવસારીના માાંથી ગાંજીપાના વતનપત્તી હારજીતનો
જુગાર રમાડી નાલ પેટે રૂ.ર૭૦૦/- તેમજ ચારે આરોપીઓની અંગઝડતી માાંથી
કુ લ-૨૭૫૮૦/- તથા દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.ર૭પ૦/- તથા મોબાઈલ

નાંગ-૪

કક.રૂ.૧૭,૦૦૦/- મળી કુ લ-પ૦,૦૩૦ મુદ્દમાલ સાથે પકડી પાડેલ છે .
પોલીસ ફલેગ ડે- તારીખ ૨૧ થી ૩૧ ઓકટોબર દરમ્યાન વવવવધ કાયડક્રમો ના આયોજન અંગે તારીખ ૨૫/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ નવસારી જજલ્લા
પોલીસ દ્રારા Unity Run નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ.

તા. ૨૫/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ હેડ કવાટડ સ, નવસારી ખાતે પરાં પરાગત રીતે શ્રી ઋવિકે શ ઉપાધ્યાય, પોલીસ અવધક્ષકશ્રી, નવસારી, પોલીસ
અવધકારી/ કમડચારીઓ દ્રારા પોલીસ વવભાગમાાં વપરાતા વવવવધ શસ્ત્રોનુ વવજયા દશમી વનવમત્તે પ ૂજન કરવામાાં આવ્યુ.

તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦મી ના રોજ નવસારી જજલ્લા પોલીસ અવધકારી/ કમડચારીઓ દ્રારા એરુ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસ સાંભારણા કદનની ઉજવણી
કરવામાાં આવેલ.

તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ નવસારી જજલ્લા પોલીસ અને ટ્રાફીક એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મકહલા સુરક્ષા સવમવતની બહેનો તથા સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી
અંતગડત મરોલી પોલીસ સ્ટે શન વવસ્તારની મકહલાઓ તથા બાળકીઓમાાં સાયબર ક્રાઇમ/સોવશયલ વમડીયા અંગે લોક જાગવૃ ત આવે તે અંગે શ્રી
લચરાગભાઇ લાડ દ્રારા જાણકારી/સમજ આપવામાાં આવેલ.

તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ નવસારી જજલ્લા પોલીસ અને ટ્રાફીક એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મકહલા સુરક્ષા સવમવતની બહેનો તથા સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી
અંતગડત વવજલપોર વવસ્તાર ની મકહલાઓ તથા બાળકીઓમાાં સાયબર ક્રાઇમ અંગેની જાગવૃ ત આવે તે માટે સાયબર અંગે ના જાણકાર શ્રી
લચરાગભાઇ લાડ દ્રારા મકહલા જાગવૃ ત અંગે ની સમજ આપવામાાં આવેલ.

